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Продукт:
Отговорност за митнически задължения
Пълната преддоговорна и договорна информация за застрахователния продукт се съдържа в общите
условия по застраховка „Отговорност за митнически задължения“, застрахователната полица и другите
документи, които са неразделна част от застрахователния договор.
Какъв е този вид застраховка?
Застраховката покрива отговорността на застрахованото лице, явяващо се Отговорно лице за
гарантиране на митни сборове, съгласно Закона за митниците на Република България. Осигурява се
покритие при извършване на всички дейности под митнически режим, разрешени от закона.
Какво покрива застраховката?

 Отговорността на застрахования за
гарантиране на митни сборове съгласно
закона за митниците при извършване на
някоя от следните дейности:

 Транзит;
 Износ;
 Митническо и временно складиране;
 Активно и пасивно усъвършенстване;
 Временен внос.
 Обект на застраховане е сумата на
митническите задължения, дължими от
застрахования, включително:

 митни сборове;
 акцизи;
 ДДС;
 импортни/експортни такси;
 лихви за просрочие при изплащане на
изброените по-горе държавни вземания.

Какво не покрива застраховката?
 Измама,

умишлени
действия
или
бездействия или груба небрежност на
застрахования или негови служители и
пълномощници;

 Конфискация,

реквизиция,
арест и др. подобни;

задържане,

 Война, тероризъм, стачка, локаути, бунтове,

граждански безредици и др.;

 Обичайно изтичане или обичайна загуба на

обем или тегло на стоките под митнически
режим;

 Какъвто

и да било риск, възникващ
от обработката, съхраняването или
транспортирането на товар в нелегална
търговия или контрабанден товар.

Има ли ограничения на покритието?
!! Прилага се самоучастието, посочено в
общите условия, освен ако е уговорено
друго.
!! Не се покрива отговорност, възникваща по
повод на:
!! кражба на или от МПС, ремарке или
контейнер, когато те са оставени без
надзор и не са спазени условията,
посочени в общите условия на
застраховката;

!! митническо складиране и транзит на
стоки, които представляват стоки с
повишен риск съгласно Приложение
№ 25 към чл. 221 на ППЗМ, когато
застрахованият е знаел или е могъл да
знае за такъв случай.

Къде съм покрит от застраховката?

 Покритието по застраховката е валидно за Република България, освен ако е уговорено
друго.

Какви са задълженията ми?
При сключване на застраховката застрахованият е длъжен да предостави на застрахователя
сведения за:
•• характера и организацията на дейността си;
•• разрешителните документи за дейността;
•• фактурната стойност на стоките под митнически режим;
•• опита си при извършване на митнически операции от съответния вид.
През времетраенето на застраховката застрахованият е длъжен да:

••
••

представя периодично (според общите условия и уговореното в полицата) справкадекларация за извършените през изтеклия период митнически операции и за стойността
на стоките, които са били обект на тези операции;
изпълнява задълженията си, посочени в общите условия на застраховката.

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият трябва да уведоми „ЗД ЕВРОИНС“
АД в уговорения срок, както и да представи всички документи, необходими за доказване на
основанието и размера на застрахователното обезщетение.

Кога и как плащам?
Премията по застраховката се заплаща на месечни вноски съгласно общите условия, освен
ако е уговорено друго.
Плащането на отделните вноски по премията може да се извърши в брой или по банков път,
най-късно на съответната дата на падеж.

Кога започва и кога свършва покритието?
Периодът на покритие започва от момента, определен за начало на срока на застраховката,
при условие че е платена първата вноска по премията.
Покритието свършва с изтичането на срока или прекратяването на застраховката.

Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора за застраховка с писмено уведомление до застрахователя,
като договорът се прекратява от момента на получаване на уведомлението от застрахователя.

